
Vad tycker industrin om LULUCF?
Magnus Berg, Skogsindustrierna



Skogen och ny teknik är vägen till ett klimatneutralt EU

Inventory

Em
is

si
on

s 
cf

. 1
99

0 
(%

)

!



Att använda skogen är en viktig del i Sveriges klimatarbete
Klimatet och skogen
Skogen har en viktig betydelse för att begränsa Sveriges klimatpåverkan.
Den tar upp mer växthusgaser än den släpper ut, och bidrar även med 
förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material.

Skogen ger förnybara råvaror
Skogens träd kan användas som råvara och ersätta energikrävande material 
som betong, stål och plast som har större klimatpåverkan.

När träprodukter ersätter andra byggmaterial blir klimatnyttan dubbel 
eftersom utsläppsintensiva processer kan fasas ut samtidigt som kol binds
in i det som byggs. Om till exempel användningen av trä skulle öka när 
flervåningshus och broar byggs skulle det minska utsläppen 
från tillverkning av metallförstärkt betong.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida



1. Växande skog som tar upp och lagrar koldioxid

2. Produkter som lagrar koldioxid

3. Ersätter fossila material/bränslen

Se skogsnäringens hela klimatnytta

~50%

~50%



På 30 år har skogsnäringens klimatnytta 
ökat med en tredjedel

• Avverkningen har ökat med närmare 
30 miljon m3sk/år.

• Industrins produktion har ökat i takt med 
avverkningarna. 
massa (20%), papper (10%) och trävaror (drygt 50 %) 

• Sänkan har varit på en hög och stabil nivå.

• Ökad produktion har gett ökad substitution.

• Våra fossila utsläpp har minskat.



Hur skapar vi mest klimatnytta på lång sikt?

Källa: milton grupup



1. Möjliggör fortsatta fossila utsläpp i andra 
sektorer genom offsetting

2. Minskar klimatnyttan från träbaserade 
produkter

3. Ostabilt, riskabelt kollager
4. Negativa effekter för jobb, landsbygd, 

ekonomi

Fortsatt aktivt skogsbruk är ett bättre 
alternativ för alla punkter ovan.

Minskad skogsavverkning är 
kontraproduktivt



LULUCF
• Går emot svensk klimatarbete och riskerar att 

begränsa tillgången på förnybara råvaror

• Riskerar att möjliggöra fortsatta fossila utsläpp

• Fokuserar på sänka istället för klimatnytta

• Istället borde inriktningen vara att främja en 
ökad hållbar tillväxt och användning av 
skogsråvara.

“In the long term, a sustainable forest management 
strategy aimed at maintaining or increasing forest 
carbon stocks, while producing an annual sustained 
yield of timber, fibre or energy from the forest, will 
generate the largest sustained mitigation benefit”. 

IPCC’s fourth Assessment report on Forestry




